 .EDWIN LOWE LTDبرمنجهام ،المملكة المتحدة.
تركيبات مبيت المحمل سابقة التصنيع (الخراطيش)
سعة إنتاج المصنع الحالية
تقنية إنتاج الخراطيش
عالوة على تقنية التصميمات الجديدة التي قدمتها الشركة في عملية صناعة البكرات  -فإنها قامت على التوازي أيضًا بتطوير تقنية جديدة
للتصنيع .فقد قامت الشركة بتصميم وتركيب معدات آلية جديدة مخصصة ألغراض معينة ،تقوم بتصنيع تشكيلة منتجات الخراطيش الخاصة
بالشركة.
بذلك نحن نأمل في أن نضمن تحقيق سعة إنتاج كافية  -حاليًا وفي المستقبل القريب  -لتغطية جميع متطلبات عمالء التصدير والمملكة المتحدة.
تمتلك الشركة حاليًا ثالثة خطوط منفصلة إلنتاج الخراطيش  -خطا إنتاج آليان وخط إنتاج يدوي .فيما يلي ملخص لسعة اإلنتاج الخاصة بنا
والتي نأمل في أن تساعد جميع عمالئنا في تخطيط اإلنتاج الخاص بهم في المستقبل.
سعة إنتاج الخراطيش  -مناوبة واحدة  40 -ساعة في األسبوع

السعة األسبوعية القصوى لخط إنتاج الخراطيش





خط الخراطيش اآللي األول سعة  28,000خرطوشة
خط الخراطيش اآللي الثاني سعة  18,000خرطوشة
خط الخراطيش اليدوية الثالث سعة  10,000خرطوشة
إجمالي السعة األسبوعية القصوى  56,000خرطوشة

لمزيد من التفاصيل حول مواصفات الخراطيش وخطوط اإلنتاج التي تتولى تصنيعها  -نأمل في أن تستفيد من المعلومات التالية:
رقم  1خط الخراطيش التلقائية  -نطاق اإلنتاج



خراطيش ذات مهمة خفيفة/متوسطة  -بمواصفات  6204/20مم و 6205/25مم.



لمالئمة أقطار شفاه البكرات من  63.50مم  ½2 /بوصة إلى قطر  133.00مم  ¼5 /بوصة.



لمالئمة جميع مواصفات البكرات اإلمبراطورية و/ISOمترية العامة الدولية ،متضمنة  CEMA Bو CEMA Cبأمريكا الشمالية.
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رقم  2خط الخراطيش التلقائية  -نطاق اإلنتاج



توفر احتياطي لسعة اإلنتاج اآللية في الخط اآللي األول.



خراطيش ذات مهام متوسطة وثقيلة  -بمواصفات  6305/25مم ،و 6206/30مم ،و 6306/30مم ،و 6307/35مم.



لمالئمة جميع مواصفات البكرات اإلمبراطورية و/ISOمترية العامة الدولية ،متضمنة  CEMA Dو ،CEMA Eو CEMA F
بأمريكا الشمالية.

خط الخراطيش اليدوية الثالث  -نطاق اإلنتاج



يوفر غطا ًءا احتياطيًا طارئًا لكل من خط اإلنتاج اآللي األول وخط اإلنتاج اآللي الثاني  -أي يمكن أن ينتج الخط اليدوي جميع المواصفات
الشاملة للخراطيش من  6204/20مم إلى  6308/40مم.



باإلضافة إلى الخراطيش المستخدمة في عمليات اإلنتاج األصغر  -متضمنة المكونات المخصصة ألغراض معينة وأعمال التطوير
األولية.



لذلك  -مواصفات المحمل الشاملة من  6204/20مم إلى  - 6308/40أي جميع معايير /ISOالمترية الدولية العامة ومعايير
 CEMAبأمريكا الشمالية إلى معايير .CEMA F

A V Cook
Edwin Lowe Ltd
Birmingham, England
05.03.14

